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G.1A

วิชาภาษาไทย(Thai Language) ครูอรชา จิตราพึง (Aom)

วิชาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ คาภักดี(Nun)

วิชาประวัติศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ คาภักดี(Nun)

๑. บทที่ ๗ เรื่ อง เพื่อนรักเพื่อนเล่ น

หน่ วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ใกล้ ตัว

หน่ วยที่ 3 ความเป็ นไทย

-

คาที่ประสมสระ อะ

เรื่ อง การใช้ สินค้ าและบริการอย่างรู้คุณค่ า

เรื่ อง เอกลักษณ์ชาติไทย

-

คำที่ประสมสระ อิ

-สิ่ งจำเป็ นในชีวิตประจำวัน (สินค้ำและบริ กำร)

- ธงชำติไทย เพลงชำติไทย และกำรปฏิบตั ิตน

๒. - บทที่ ๘ เรื่ อง พูดเพรำะ

-กำรใช้จ่ำยในชีวิตประจำวัน

-ศำสนำ

-

คาที่ประสมสระ แอะ

-กำรออมเงิน

-พระมหำกษัตริ ยไ์ ทย และกำรปฏิบตั ิตน

-

คำที่ประสมสระ อำ

เรื่ อง การทางาน

-แผนที่ประเทศไทย และอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพือ่ นบ้ำน

-

รู้จักชื่ อและรูปวรรณยุกต์ ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา

-กำรทำงำน

( พม่ำ , มำเลเซีย , ลำว , กัมพูชำ , เวียดนำม )

–่ –้ –๊ –๋

-อำชีพต่ำงๆ

๓. - บทที่ ๙ เรื่ อง เกือบไป

-อำชีพสุจริ ต และผลของกำรทำงำนสุจริ ต

-

คาที่ประสมสระ เอือ

-

การผันวรรณยุกต์ ๕ เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

วิชาวิทยาศาสตร์ (Thai Science) ครูเสาวลักษณ์ สิงห์ แก้ ว (Meaw)

-

ส่วนประกอบของประโยค ประธำน + กริ ยำ + กรรม

-

เรี ยงคำให้เป็ นประโยค

หน่ วยการเรียนรู้ที 3
บทที่ 1 วัสดุรอบตัวเรำ

๔. - วรรณคดีลานา บทที่ ๕ เรื่ อง ฝนตกแดดออก
บทที่ ๖ เรื่ อง เรำรักเมืองไทย
บทที่ ๗ เรื่ อง ตั้งไข่ลม้ ต้มไข่กิน

-

สิ่ งต่ำงๆรอบตัวเรำ

เรื่ องที่ 1 วัตถุและวัสดุ

เรื่ องที่ 2 วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติอย่ำงไร
บทที่ 2
เสียงในชีวิตประจำวัน
-

เรื่ องที่ 1 เสียงรอบตัวเรำ
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English

Mathematics

วิชา คณิตศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา คาจีนา (Aor)

- Long 'O' sound

- Complete the following:

- Long 'E' sound

- 10 more and 10 less

- กำรบอกตำแหน่งของสิ่ งต่ำงๆ

- Adjectives

- What time is it?

- อันดับที่ของสิ่ งต่ำงๆ

- "Wh" and question words

Social Studies

- กำรแสดงตำแหน่งของสิ่ งต่ำงๆ

- "Le" at the end of words to make an "ul" sound

- Jobs

บทที่ 9 รูปเรขาคณิต

- “The Little Man” Chappy story.

- What work is done for money and what work is done for love

- ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย

Science

- Indoor and outdoor environment

- รู ปสำมเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม วงกลม และวงรี

- Weather

- Taking care of our own personal environment

- แบบรู ปซ้ ำของรู ปเรขำคณิต และรู ปอื่นๆ

- Ways to measure weather

Health

บทที่ 10 จานวนนับ 21 ถึง 100

-Seasons in Thailand and England

- Bacteria and virus

- กำรนับทีละ 10

-What we can see in the sky

- How to stop bacteria spreading

- หลัก และค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 100

-Reduce, reuse, recycle

- Where your body gets dirty

- กำรเขียนแสดงจำนวนในรู ปกระจำย

-Bodies of water

- How to take a shower

- กำรเปรี ยบเทียบจำนวน และกำรเรี ยงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100
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- Different kinds of teeth
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บทที่ 8

การบอกตาแหน่ งและอันดับที่

